


 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс  6 

Семестр  2 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  4 

Семестровий контроль  30 

Самостійна робота  66 

Форма семестрового контролю  Іспит 
 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення студентів з організаційно-правовим 

забезпеченням електронного врядування в Україні. 

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 

ФК-9 Електронне урядування. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування. 

 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

 

Студент має знати та розуміти:  
ПРН 6 Знати й розуміти межі застосування тих чи інших управлінських теорій, методів, 

засобів, інструментів. 

ПРН 7 Знати й розуміти особливості електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

 

Студент має вміти:  
ПРН 12 Бути здатним організовувати та розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 15 Застосовувати комп’ютерні технології, прикладні пакети, інші програмні 

продукти, інформаційні ресурси для розв’язування задач в галузі публічного 



управління та адміністрування.  

ПРН 20 Демонструвати уміння працювати в команді, поступаючи етично та 

відповідально. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для заочної форми навчання 

1. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1  

Національні програми реформ як складові розбудови сучасної національної 

системи е-урядування 
Тема 1. Національна програма 

інформатизації: нормативно-правове 

забезпечення 

12 1 1    10 

Тема 2.Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення 

13 1,5 1,5    10 

Тема 3. Стратегія розвитку 

електронного урядування в Україні: 

нормативно-правове забезпечення 

13 1,5 1,5    10 

Модульний контроль 4  

Разом 42 4 4    30 

Змістовий модуль 2 

Сучасні державні проекти з розвитку е-урядування та їх законодавче забезпечення 

Тема 4. Проект: відкриті дані  8 0,5 1.5    6 

Тема 5. Проект: електронна 

ідентифікація 

12 0,5 1,5    10 

Тема 6: Проект: електронні послуги  12 0,5 1,5    10 

Тема 7: Проект: електронний 

документообіг 

12 0,5 1,5    10 

Модульний контроль 4  

Разом 48 2 6-    36 

Семестровий контроль 30  

Усього 120 5 10    66 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Національні програми реформ як складові 

розбудови сучасної національної системи е-урядування 

 

Тема 1. Національна програма інформатизації: нормативно-

правове забезпечення 

 Завдання законодавства про національну програму інформатизації. 

Функції державних органів у реалізації національної програми 

інформатизації. Взаємозв'язок національної програми інформатизації та 

системи планування економічного і соціального розвитку 

України.  Формування і виконання національної програми 

інформатизації: концепція національної програми, порядок представлення та 

затвердження, замовники національної програми інформатизації, керівник 

національної програми інформатизації. Експертиза окремих завдань 

(проектів) національної програми інформатизації та національної програми 

інформатизації. Галузеві та регіональні програми та проекти інформатизації. 

Фінансове забезпечення виконання національної програми 

інформатизації. Державний контроль за формуванням та виконанням 

національної програми інформатизації.  Міжнародне співробітництво при 

виконанні національної програми інформатизації. 

Нормативно-правове забезпечення НП: Закони України «Про 

Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної 

програми інформатизації»; Постанови КМУ «Про затвердження Порядку 

проведення експертизи НПІ та окремих її завдань (проектів)», «Про 

затвердження Положення про формування та виконання НПІ» , «Про заходи 

щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації 

діяльності ЦОВВ», «Про затвердження Порядку формування та виконання 

галузевої програми та проекту інформатизації», «Про затвердження Порядку 

формування та виконання регіональної програми та проекту інформатизації», 

«Про затвердження Загальних вимог до програмних продуктів, які 

закуповуються або створюються на замовлення державних органів», «Про 

затвердження Положення про порядок передачі резидентам   окремих 

завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері 

національної безпеки та оборони держави»; Наказ Державного агентства з 

питань електронного урядування «Про затвердження Методики визначення 

належності бюджетних програм до сфери інформатизації» . 

 

Тема 2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: 

нормативно-правове забезпечення 

 Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні. Етапи 

та основні напрями реалізації Стратегії розвитку інформаційного суспільства 

в Україні. Основний механізм впровадження Стратегії. Фінансове 

забезпечення реалізації Стратегії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n187
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n284
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n284


Поширення ідей розвитку інформаційного суспільства та суспільства 

знань. Оціночні (контрольні) показники та індикатори розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

Нормативно-правове забезпечення Стратегії: Директива Європейського 

Парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти послуг інформаційного 

суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку», 

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Закон України 

«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-

2015 роки»; Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні», «Про схвалення Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації»; Постанова КМУ «Про 

запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного 

суспільства», Наказ «Про забезпечення реалізації деяких питань цифрового 

розвитку». 

 

Тема 3. Концепція розвитку електронного урядування в Україні: 

нормативно-правове забезпечення 

 Мета і строки реалізації Концепції. Модернізація публічних послуг та 

розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Розвиток електронних послуг. Розвиток 

відкритих даних. Розвиток електронних інструментів залучення 

громадян. Розвиток електронної ідентифікації та довірчих послуг. 

Модернізація державного управління за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Розвиток електронної взаємодії. Розвиток 

електронного документообігу 

 Електронне урядування базовими галузями та підтримка пріоритетних 

реформ: у сфері охорони здоров’я, у сфері екології та природних ресурсів, у 

сфері освіти і науки, у сфері соціального захисту, у сфері фінансової та 

бюджетної політики, у сфері охорони прав і свобод людини, у сфері 

транспорту та інфраструктури, у сфері регіонального розвитку,  у виборчій 

сфері, в архівній сфері. 

 Управління розвитком електронного урядування. Формування базової 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного 

урядування. Підвищення ефективності управління розвитком електронного 

урядування. 

Базове нормативно-правове забезпечення: Директива Європейського 

Парламенту та Ради «Про правовий захист послуг, що базуються чи 

включають умовний доступ», Директива Європейського Парламенту та Ради 

«Про правовий захист баз даних»; Розпорядження КМУ  «Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення 

Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та 

функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних 
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електронних інформаційних ресурсів»; Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про Державне агентство з питань електронного урядування 

України»; Накази «Про затвердження Положення про Громадську раду при 

Державному агентстві з питань електронного урядування України», «Про 

затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного 

забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади». 
 

Змістовий модуль 2. Сучасні державні проекти з розвитку е-

урядування та їх законодавче забезпечення 
 

Тема 4. Проект: відкриті дані  

Поняття «відкриті дані» та їх використання як органами влади, так і 

науковими, дослідницькими, освітніми установами, комерційними 

компаніями та громадянами. Міжнародна хартія відкритих даних. 

Політика Уряду в напрямку відкриття найбільш важливих для 

суспільства наборів даних державних органів. Державне агентство з питань 

електронного урядування України як державний орган, який є 

відповідальним за реалізацію цієї політики. Антикорупційний ефект 

відкритих даних.  

Проекти: Open Data Challenge; Open Data Forum; Оновлений портал 

відкритих даних; Дослідження впливу відкритих даних на економіку 

України; Відкриті дані міст; Сервіси на основі відкритих даних. 

Постанови КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», «Деякі питання 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних». 

 

Тема 5. Проект: електронна ідентифікація 

Створення загальнодержавної системи електронної ідентифікації в 

Україні. Інструменти електронної ідентифікації. Електронний підпис, що дає 

змогу підтвердити цілісність електронного документу та ідентифікувати 

підписувача. MobileID – послуга електронної ідентифікації та 

кваліфікованого електронного підпису, за допомогою якої можна 

авторизуватися на електронних ресурсах та створювати електронні 

документи. BankID – спосіб електронної автентифікації громадян за 

допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються. Біометричний 

паспорт громадянина України у формі ID-картки. 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус». Наказ Адміністрації державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про 

порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог 

законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису». 
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Тема 6. Проект: електронні послуги  

Переведення державних адміністративних послуг в електронний 

формат. Принцип «єдиного вікна», завдяки якому користувачі мають змогу у 

зручний спосіб дізнатися про наявність електронних послуг у різних сферах 

та скористатися ними. Антикорупційний ефект електронних послуг.  

Роль Державного агентства з питань електронного урядування України, 

інших органів державної влади та міжнародних партнерів щодо 

впровадження електронних послуг у багатьох сферах економіки – 

будівництві, земельних послуг, екології, реєстрації бізнесу, оформленні 

субсидій, державної допомоги тощо.  

Базове нормативно-правове забезпечення: Закони України «Про 

адміністративні послуги», «Про електронні довірчі послуги»; Розпорядження 

КМУ  «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг», «Про схвалення Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні»; Постанови КМУ «Про 

затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», 

«Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг»; Наказ «Про порядок надання інформаційних та 

інших послуг з використанням електронної інформаційної системи 

«Електронний Уряд». 

 

Тема 7. Проект: електронний документообіг  

Електронний документообіг в державних структурах. Локальний 

електронний документообіг, що дозволяє державній структурі 

автоматизувати всі процеси роботи з документами, практично відмовитись 

від паперу, вдосконалити внутрішню дисципліну, прискорити процес 

прийняття управлінських рішень. Об`єднанням усіх відомств в єдину систему 

міжвідомчого документообігу, яка гарантує доправляння електронних 

документів та надає можливість отримання юридично значущих повідомлень 

про доставку. Створення системи електронного погодження проектів 

нормативно-правових актів між міністерствами та відомствами. 

Проекти: Система електронної взаємодії органів виконавчої влади 

(СЕВ ОВВ); Підсистема «Вулик»; Упровадження систем електронного 

документообігу (СЕД) в органах державної влади. 

Базове нормативно-правове забезпечення: Закон України «Про 

електронні документи та електронний документообіг»; Накази «Про 

затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в 

органах державної влади», «Про затвердження форматів електронних 

повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів», «Про затвердження Інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань 

електронного урядування України». 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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к
іл
ь
к
іс
ть
 

о
д
и
н
и
ц
ь
 

м
ак
си
м
ал
ь
н
а 
  

к
іл
ь
к
іс
ть
 б
ал
ів

 

к
іл
ь
к
іс
ть
 

о
д
и
н
и
ц
ь
 

м
ак
си
м
ал
ь
н
а 
  

к
іл
ь
к
іс
ть
 б
ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 

Відвідування 

практичних  занять 

1 2 2 3 3 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 3 30 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 4 20 

Виконання модульної 

роботи 

25 2 50 2 50 

Разом - 89 - 104 

Максимальна кількість балів: 193 

Розрахунок коефіцієнта: 3.22 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

годин Балів 

1 Національна програма інформатизації: нормативно-правове 

забезпечення 

10 5 

2 Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: 

нормативно-правове забезпечення 

10 5 

3 Стратегія розвитку електронного урядування в Україні: 

нормативно-правове забезпечення 

10 5 

4 Проект: відкриті дані  6 5 

5 Проект: електронна ідентифікація 10 5 

6 Проект: електронні послуги  10 5 

7 Проект: електронний документообіг 10 5 

 Усього годин 66 35 

Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними 

недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) 

помилок 

70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 

помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 



 Критерії оцінювання:  

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.   

     

Модульний  контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 

в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 

контрольної роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модульних 

контрольних – 4. Максимальний бал модульного контролю складає 25.  

 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 

контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 

знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 

завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 

опанування певного модуля.   

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, ситуаційних 

завдань. 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

25 В повному обсязі володіє матеріалом, вільно й аргументовано його викладає, 

глибоко та  всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи професійну термінологію; стилістично грамотно 

викладає матеріал. 

24-20 Достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його викладає, розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, застосовуючи професійну 

термінологію. Проте виклад окремих питань недостатньо змістовний та 

аргументований, допущені окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

19-15 Загалом володіє навчальним матеріалом  і  термінологією, викладає основний 

зміст питання, але без  глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації.. Допускає окремі суттєві неточності та помилки.  

14-10 Володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, викладає його 

фрагментарно, без обґрунтування, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускає суттєві неточності. 

9-5 Частково  володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань, допускаючи при цьому суттєві помилки. Аиявляє 

недостатнє знання професійної  термінології. 

4-0 Не  володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту  теоретичних питань та практичних завдань.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150454


          Семестровий контроль знань студентів з дисципліни є визначенням 

рівня засвоєння кожним студентом навчальної програми. Ця інтегральна 

рейтингова оцінка вираховується, як сума накопичених балів поточної 

успішності, що складається зі змістових модульних контролів, самостійних 

робіт, роботи на практичних заняттях, балів за відвідування лекцій та 

практичних, за всіма видами робіт, передбачених для даної дисципліни. 

Студент, що набрав протягом семестру за підсумковим оцінюванням не 

менше 35 балів (з коефицієнтом перерахунку 3,22) отримує допуск до іспиту.  

Форма проведення          іспиту:    тестова 

Тривалість проведення   іспиту:    1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:        40 балів 

 

 

 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Завдання законодавства про національну програму інформатизації. 
2. Функції державних органів у реалізації національної програми 

інформатизації. 

3. Взаємозв'язок національної програми інформатизації та системи 
планування економічного і соціального розвитку України.  

4. Формування і виконання національної програми 

інформатизації: концепція національної програми, порядок представлення та 

затвердження, замовники національної програми інформатизації, керівник 

національної програми інформатизації.  

5. Експертиза окремих завдань (проектів) національної програми 

інформатизації та національної програми інформатизації.  

6. Галузеві та регіональні програми та проекти інформатизації.  

7. Фінансове забезпечення виконання національної програми 

інформатизації. Державний контроль за формуванням та виконанням 

національної програми інформатизації.  

8. Міжнародне співробітництво при виконанні національної програми 

інформатизації. 

9. Закони України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» 

10. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні.  
11. Етапи та основні напрями реалізації Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні.  

12. Основний механізм впровадження Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні.  

13. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні.  

Критерії оцінювання іспиту: 

1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n284
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n284


14. Поширення ідей розвитку інформаційного суспільства та суспільства 
знань.  

15. Оціночні (контрольні) показники та індикатори розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

16. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. 
17. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації» 

18. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. 
19. Модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, 

громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

20. Розвиток електронних послуг.  
21. Розвиток відкритих даних.  

22. Розвиток електронних інструментів залучення громадян.  

23. Розвиток електронної ідентифікації та довірчих послуг.  
24. Модернізація державного управління за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій.  

25. Розвиток електронної взаємодії.  
26. Розвиток електронного документообігу 

27. Управління розвитком електронного урядування.  

28. Формування базової інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури електронного урядування. \ 

29. Розпорядження КМУ  «Про схвалення Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні» 

30. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення та 

функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів» 

31. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державне 

агентство з питань електронного урядування України». 

32. Поняття «відкриті дані» та їх використання як органами влади, так і 

науковими, дослідницькими, освітніми установами, комерційними 

компаніями та громадянами.  

33. Міжнародна хартія відкритих даних. 

34. Політика Уряду в напрямку відкриття найбільш важливих для 

суспільства наборів даних державних органів.  

35. Державне агентство з питань електронного урядування України як 

державний орган, який є відповідальним за реалізацію цієї політики.  

36. Проекти: Open Data Challenge; Open Data Forum; Оновлений портал 

відкритих даних; Дослідження впливу відкритих даних на економіку 

України; Відкриті дані міст; Сервіси на основі відкритих даних. 

Постанови КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» 

Створення загальнодержавної системи електронної ідентифікації в 

Україні.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n289
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n289
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_163
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n56
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n69
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n77
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n141
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/open-data-challenge
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/open-data-forum
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/onovlenij-portal-vidkritih-danih?v=5be98d1ef3b2e
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/onovlenij-portal-vidkritih-danih?v=5be98d1ef3b2e
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/doslidzhennya-vplivu-vidkritih-danih-na-ekonomiku-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/doslidzhennya-vplivu-vidkritih-danih-na-ekonomiku-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/vidkriti-dani-mist
https://www.e.gov.ua/ua/projects/vidkriti-dani/servisi-na-osnovi-vidkritih-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-nabori-danih-yaki-pidlyagayut-oprilyudnennyu-u-formi-vidkritih-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-nabori-danih-yaki-pidlyagayut-oprilyudnennyu-u-formi-vidkritih-danih


Електронний підпис, що дає змогу підтвердити цілісність електронного 

документу та ідентифікувати підписувача.  

MobileID – послуга електронної ідентифікації та кваліфікованого 

електронного підпису, за допомогою якої можна авторизуватися на 

електронних ресурсах та створювати електронні документи. 

BankID – спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою 

їхніх даних у банку, де вони обслуговуються.  

Біометричний паспорт громадянина України у формі ID-картки. 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус».  

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України «Про затвердження Положення про порядок здійснення 

державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання 

послуг електронного цифрового підпису». 

Переведення державних адміністративних послуг в електронний формат.  

Принцип «єдиного вікна», завдяки якому користувачі мають змогу у 

зручний спосіб дізнатися про наявність електронних послуг у різних сферах 

та скористатися ними.  

Роль Державного агентства з питань електронного урядування України, 

інших органів державної влади та міжнародних партнерів щодо 

впровадження електронних послуг у багатьох сферах економіки – 

будівництві, земельних послуг, екології, реєстрації бізнесу, оформленні 

субсидій, державної допомоги тощо.  

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про електронні довірчі 

послуги». 

Розпорядження КМУ   «Про схвалення Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні». 

Наказ «Про порядок надання інформаційних та інших послуг з 

використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд». 

Локальний електронний документообіг. 

Об`єднанням усіх відомств в єдину систему міжвідомчого 

документообігу. 

Створення системи електронного погодження проектів нормативно-

правових актів між міністерствами та відомствами. 

Проекти: Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ 

ОВВ); Підсистема «Вулик»; Упровадження систем електронного 

документообігу (СЕД) в органах державної влади. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-pro-yedinij-derzhavnij-demografichnij-reyestr-ta-dokumenti-shcho-pidtverdzhuyut-gromadyanstvo-ukrayini-posvidchuyut-osobu-chi-yiyi-specialnij-status
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-pro-yedinij-derzhavnij-demografichnij-reyestr-ta-dokumenti-shcho-pidtverdzhuyut-gromadyanstvo-ukrayini-posvidchuyut-osobu-chi-yiyi-specialnij-status
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-pro-yedinij-derzhavnij-demografichnij-reyestr-ta-dokumenti-shcho-pidtverdzhuyut-gromadyanstvo-ukrayini-posvidchuyut-osobu-chi-yiyi-specialnij-status
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-vimog-zakonodavstva-u-sferi-nadannya-poslug-elektronnogo-cifrovogo-pidpisu
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-vimog-zakonodavstva-u-sferi-nadannya-poslug-elektronnogo-cifrovogo-pidpisu
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-vimog-zakonodavstva-u-sferi-nadannya-poslug-elektronnogo-cifrovogo-pidpisu
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-vimog-zakonodavstva-u-sferi-nadannya-poslug-elektronnogo-cifrovogo-pidpisu
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-vid-06092012-5203-vi-pro-administrativni-poslugi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-sistemi-elektronnih-poslug-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-sistemi-elektronnih-poslug-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-derzhavnogo-komitetu-zvyazku-ta-informatizaciyi-ukrayini-pro-poryadok-nadannya-informacijnih-ta-inshih-poslug-z-vikoristannyam-elektronnoyi-informacijnoyi-sistemi-elektronnij-uryad
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-derzhavnogo-komitetu-zvyazku-ta-informatizaciyi-ukrayini-pro-poryadok-nadannya-informacijnih-ta-inshih-poslug-z-vikoristannyam-elektronnoyi-informacijnoyi-sistemi-elektronnij-uryad
https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organiv-vikonavchoyi-vladi-sev-ovv?v=5be98a993b30a
https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organiv-vikonavchoyi-vladi-sev-ovv?v=5be98a993b30a
https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/pidsistema-vulik?v=5be98da1de31a
https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/uprovadzhennya-sistem-elektronnogo-dokumentoobigu-sed-v-organah-derzhavnoyi-vladi?v=5be98ae49a93d
https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/uprovadzhennya-sistem-elektronnogo-dokumentoobigu-sed-v-organah-derzhavnoyi-vladi?v=5be98ae49a93d


Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Організаційно-правове забезпечення електронного врядування в Україні» 

., лекції – 6 год., практичні заняття 10 год.,  самостійна робота – 66 год., модульний контроль –8 год., семестровий контроль – 30 год. 

Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 

модуля 
Сутність та особливості системи електронного урядування  Особливості розробки та реалізації електронного 

урядування країн світу та сучасної України  
Кількість балів за 

модуль 

39  балів 54 бала 

Лекції 1 2 3 

Дати    

 

Теми 

 лекцій 

Національна програма 

інформатизації: нормативно-

правове забезпечення. 

Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення 

Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення. Стратегія розвитку 

електронного урядування в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення  

Проект: відкриті дані  

Проект: електронна ідентифікація 

Проект: електронні послуги  

Проект: електронний документообіг 

 

Теми семінарських 

/практичних 

занять 

Національна програма 

інформатизації: нормативно-

правове забезпечення. 

Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення 

Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення. Стратегія розвитку 

електронного урядування в 

Україні: нормативно-правове 

забезпечення  

Проект: відкриті 

дані. 

Проект: електронна 

ідентифікація. 

  
 

Проект: електронна 

ідентифікація. 

Проект: електронні 

послуги  

 
 

Проект: 

електронні 

послуги . 

Проект: 

електронний 

документообіг 

Самостійна робота  (5 балів)  (5 балів) 

 

 (5 балів) 

 

 (5 балів)  (5 балів) (5 балів)  (5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1(25 балів) Модульна контрольна робота  2(25 балів) Модульна контрольна робота  3(25 

балів) 

Модульна контрольна робота 4(25 

балів) 

Загалом 
193 

Підсумковий 

контроль 

ІСПИТ 

Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 60-бальну шкалу – 3,22 



8. Рекомендовані джерела 

Базова 

1. Окинавская хартия глобального информационного общества:  

Міжнародний документ від 22.07.2000 № 998_163  

2. Директива Європейського Парламенту та Ради "Про деякі правові 

аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на 

внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію)": Міжнародний 

документ від 08.06.2000 № 2000/31/ЄС 

3. Директива Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист 

послуг, що базуються чи включають умовний доступ" : Міжнародний 

документ від 20.11.1998 № 98/84/ЄС 

4. Директива Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист 

баз даних": Міжнародний документ від 11.03.1996 № 96/9/ЄС 

5. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

Ради Європи "Про захист недоторканності приватного життя в Інтернеті": 

Міжнародний документ від 23.02.1999 № R(99)5 

6. Конвенція про кіберзлочинність: Міжнародний документ від 

23.11.2001 № 994_575 

7. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

Ради Європи "Про ролі та обов'язки Інтернет-посередників": Міжнародний 

документ від 07.03.2018 № CM/Rec(2018)2 

8. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 

2155-VIII 

9. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV 

10. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон 

України від 04.02.1998 № 75/98-ВР. Редакція від 11.08.2013 

11. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. 

Редакція від 16.07.2019 

12. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон 

України від 22.05.2003 № 851-IV. Редакція від 07.11.2018 

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 

2939-VI 

14. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-

VI 

15. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус: Закон від 01.01.2018 № 5492-VI 

16. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного 

контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг 

електронного цифрового підпису: Наказ від 24.07.2007 № 143 

17. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України: Постанова КМУ від 01.10.2014 № 492 

18. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних 

послуг: Постанова КМУ від 11.04.2012 № 295 

https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-pro-pravovij-zahist-poslug-shcho-bazuyutsya-chi-vklyuchayut-umovnij-dostup
https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-pro-pravovij-zahist-poslug-shcho-bazuyutsya-chi-vklyuchayut-umovnij-dostup
https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-pro-pravovij-zahist-baz-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-pro-pravovij-zahist-baz-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-pro-zahist-nedotorkannosti-privatnogo-zhittya-v-interneti
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-pro-zahist-nedotorkannosti-privatnogo-zhittya-v-interneti
https://www.e.gov.ua/ua/npa/konvenciya-vid-23112001-konvenciya-pro-kiberzlochinnist
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-07032018-cmrec20182-pro-roli-ta-obovyazki-internet-poserednikiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-07032018-cmrec20182-pro-roli-ta-obovyazki-internet-poserednikiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-pro-dostup-do-publichnoyi-informaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-vid-06092012-5203-vi-pro-administrativni-poslugi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-pravil-nadannya-ta-otrimannya-telekomunikacijnih-poslug
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-pravil-nadannya-ta-otrimannya-telekomunikacijnih-poslug


19. Про схвалення Концепції створення та функціонування 

інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів: Розпорядження КМУ від 05.09.2012 № 634-р 

20. Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства: Постанова КМУ від 28.11.2012 № 1134 

21. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг: Постанова КМУ від 03.01.2013 № 13 

22. Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова КМУ від 21.10.2015 № 

835 

23. Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі 

відкритих даних: Постанова КМУ від 30.11.2016 № 867 

24. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні: Розпорядження КМУ від 15.05.2013 № 386-р 

25. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження КМУ від 

11.07.2013 № 517-р 

26. Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг: Розпорядження КМУ від 

11.09.2013 № 718-р 

27. Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова КМУ від 21.10.2015 № 

835 

28. Деякі питання електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів: Постанова КМУ від 08.09.2016 № 606 

29. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова 

КМУ від 17.01.2018 № 55 

30. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в 

Україні: Розпорядження КМУ від 16.11.2016 № 918-р 

31. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні: Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р 

32. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні 

та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 08.11.2017 № 

797-р 

33. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо 

її реалізаці: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р 

34. Про забезпечення реалізації деяких питань цифрового розвитку: 

Наказ від 09.04.2019 № 24 

35. Про затвердження Положення про Громадську раду при Державному 

агентстві з питань електронного урядування України: Наказ від 07.03.2018 № 

20 
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36. Про затвердження Вимог до форматів даних електронного 

документообігу в органах державної влади: Наказ від 20.11.2018 № 60 

37. Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну 

даними системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів: Наказ від 13.08.2018 № 51 

38. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян 

у Державному агентстві з питань електронного урядування України": Наказ 

від 06.06.2018 № 38 

39. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та 

технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та 

Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади: Наказ від 

25.11.2002 № 327/225 

40. Про порядок надання інформаційних та інших послуг з 

використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд": 

Наказ від 15.08.2003 № 149 

41. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус: Закон від 01.01.2018 № 5492-VI 

42. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного 

контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг 

електронного цифрового підпису: Наказ від 24.07.2007 № 143 
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